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                                                           RESUMO 

 

O presente estudo compreender as possibilidades do uso do vídeo como recurso de 
ensino, analisando o seu uso na instituição investigada. O vídeo faz parte da 
tecnologia, na qual a maior parte da população utiliza com grande frequência, e por 
fazer parte do cotidiano das pessoas, a escola não estaria à margem dessa 
realidade. O foco da pesquisa está no uso do vídeo na sala de aula, destacando os 
Recursos Educacionais Abertos e suas contribuições na aprendizagem colaborativa 
e no auxílio do processo ensino e aprendizagem. O estudo de abordagem qualitativa 
do tipo descritiva, foi desenvolvido em uma escola pública estadual, de médio porte, 
localizada na zona oeste do município de Londrina. Como instrumento de coleta de 
dados, foram utilizados dois questionários. Participaram da pesquisa vinte e oito 
alunos e sete professores. Analisando a visão de cada participante a respeito do uso 
do vídeo na sala de aula, e como o vídeo pode contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem, observamos que os alunos não veem o vídeo como um instrumento 
de aprendizagem, mas como passatempo nas aulas, e os professores reconhecem 
as vantagens de utilizar o vídeo na sala de aula. Entretanto, observamos a 
dificuldade de articular imagens, textos, sons, movimentos e cores às estratégias de 
ensino. Há uma necessidade nas escolas de recursos que colaboram com o 
processo de ensino e aprendizagem, e o vídeo pode ser um excelente instrumento 
de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Vídeo. Tecnologia. Recursos Educacionais Abertos. Ensino e 

Aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em comparação ao período tecnicista, percebemos que hoje não há muitas 

pesquisas em relação à utilização do vídeo nas escolas, e suas contribuições na 

educação de todos, ainda que ele seja um recurso tecnológico muito presente nas 

salas de aulas, dependerá dos professores, em saber se será um auxílio nas aulas 

ou apenas um mero passatempo para os alunos. 

Com a visão de que a tecnologia está a serviço do homem e pode 
ser utilizada como ferramenta para facilitar o desenvolvimento de 
aptidões para atuar como profissional na sociedade do 
conhecimento, os professores precisam ser críticos para contemplar 
em sua prática pedagógica o uso da informática, oferecendo os 
recursos inovadores aos alunos. (BEHRENS, 2000, p. 96)      

A tecnologia sempre fez parte da vida do ser humano, desde os seus 

primórdios, e hoje estamos tão acostumados com o seu uso que não sabemos viver 

sem ela, tornando-se tão essencial para nossa existência. No nosso dia a dia 

lidamos com vários tipos de tecnologia, já que o termo não se refere somente às 

máquinas e equipamentos digitais, mas tudo o que o ser humano inventa e 

transforma para sua necessidade, e já que o homem sempre está em 

transformação, ele precisara de recursos tecnológicos necessários para a sua 

existência. As TIC’s - Tecnologia de Informação e Comunicação, vêm suprir a 

necessidade do ser humano de se comunicar, e segundo Rosa e Cecílio (2010, p. 

108). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão 
integrando o mundo em redes globais de comunicação, 
possibilitando a construção de um mundo cada vez mais globalizado, 
aproximando tudo e todos, inserindo-os em uma “sociedade em 
rede”.  

A comunicação é essencial também na vida do ser humano, já que ele é um 

ser sociável, ou seja, necessita interagir uns com os outros, e para que essa 

interação aconteça, ele precisa de meios que o auxiliam em sua comunicação, e foi 

por conta disso, que surgiram as TIC’s, que se evoluem cada vez mais rápido, e 

estão presentes no cotidiano do homem. 

O foco desta pesquisa é o vídeo, ele é um meio audiovisual, que combina 

som e imagem simultaneamente, está constantemente presente na vida do ser 

humano, seja como um filme para lazer, um vídeo informativo ou até mesmo um 
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clipe musical, entre outros. Considerando estas informações, certamente também 

está muito presente na vida do aluno, o professor deve se atualizar e modificar seus 

meios de ensino, para trazer cada vez mais os alunos para a escola.  

Há diversas maneiras de se utilizar um vídeo na sala de aula, é claro que 

dependerá sempre de como o professor conduz suas aulas, pode deixar a aula mais 

dinâmica, pode trazer ao aluno algumas experiências sensoriais, por meio da visão e 

da audição. 

Um dos exemplos de maneiras diferentes para se utilizar o vídeo é o REA - 

Recursos Educacionais Abertos que consiste em recursos licenciados de maneira 

aberta, podendo ser acessado por qualquer pessoa, para que sejam usados, 

remixados e compartilhados de forma aberta, não é um recurso muito divulgado, 

mas pode ser usado por qualquer professor conforme suas necessidades, sendo um 

grande aliado na utilização do vídeo na sala pelos professores junto aos alunos, 

trazendo novas experiências com os recursos audiovisuais.  

 

1.1   METODOLOGIA 

 

Sendo o vídeo o foco desta pesquisa, desenvolvemos uma pesquisa 

qualitativa, do tipo descritiva, com o objetivo de compreender as possibilidades do 

uso do vídeo como recurso de ensino, analisando o seu uso na instituição 

investigada.  Tentando responder as seguintes perguntas: quais as concepções de 

professores e alunos sobre o uso pedagógico do vídeo em sala de aula?  

Por meio da coleta de dados, feito por meio de questionários respondido por 

alunos e professores de uma escola da rede estadual de Londrina, de médio porte 

com o objetivo específico de identificar as concepções dos professores da escola 

investigada a respeito do uso do vídeo em sala de aula. 

Tendo em vista que é um recurso cada vez mais utilizado nas escolas, 

nossa intenção foi também a de verificar se o seu uso tem sido planejado pelos 

professores, e como tem sido passado aos alunos, e se os mesmos aprovam sua 

utilização nas aulas. 

O estudo foi desenvolvido em uma escola de médio porte, localizada na 

zona oeste de Londrina. A escola da rede estadual atendia no momento da coleta de 

dados a 720 alunos. A pesquisa foi desenvolvida no período vespertino, junto aos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental, no primeiro semestre de 2016. 
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Foi realizado uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, que segundo: 

Triviños (1987, p. 128) 

A pesquisa qualitativa com apoio teórico na fenomenologia é 
essencialmente descritiva. E como as descrições dos fenômenos 
estão impregnadas dos significados que o ambiente lhes outorga, e 
como aquelas são produto de uma visão subjetiva, rejeita toda 
expressão quantitativa, numérica, toda medida. Desta maneira, a 
interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma 
especulação que tem como base a percepção de um fenômeno num 
contexto. Por isso, não é vazia, mas coerente, lógica e consistente. 
Assim, os resultados são expressos, por exemplo, em retratos (ou 
descrições), em narrativas, ilustradas com declarações das pessoas 
para dar ó fundamento concreto necessário, com fotografias etc., 
acompanhados de documentos pessoais, fragmentos de entrevistas 
etc. (grifos do autor). 

A pesquisa qualitativa do tipo descritiva é fundamental, pois segundo 

Günther (2006, p. 206), “uma descrição detalhada dos procedimentos da coleta, da 

transcrição e da análise de dados é essencial”, assim podemos ter total 

entendimento de como foi o decorrer de toda a pesquisa e análise. 

Os dados foram coletados no início do ano de 2016, com a utilização de 

questionários semiestruturado com 28 alunos do 7º ano e 7 professores da turma. O 

instrumento era composto de perguntas sobre o uso do vídeo na sala de aula. Foi 

caracterizado os participantes da pesquisa, para os alunos foram denominados do 

A1 ao A28, e para os professores do P1 ao P7. 

    Foram 28 alunos que colaboraram respondendo os questionários, todos 

são do 7º ano, sendo 19 do sexo feminino, e 9 do sexo masculino, entre uma faixa 

etária de 11 a 12 responderam vinte alunos, e de 13 a 14 anos, oito alunos. O 

questionário foi respondido por todos os alunos prontamente e não apresentaram 

dificuldades. 

Com relação aos sete professores, a idade variava dos 27 aos 54 anos, 

sendo 6 participantes do sexo feminino, e um do sexo masculino, o instrumento de 

coleta de dados continha oito questões sendo elas objetivas e discursivas.  

Em suma, organizamos o trabalho da seguinte maneira: a primeira seção 

apresenta o problema de pesquisa e os objetivos do estudo. Destacamos também, o 

tipo de pesquisa, os procedimentos metodológicos explicando os métodos utilizados 

para analisar a coletas de dados. 

A segunda seção explicita a tecnologia como parte essencial na vida do ser 

humano, destacando as contribuições em relação a escola. O texto está composto 
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por dois tópicos, o primeiro aborda a introdução do vídeo na escola, e de como pode 

auxiliar os alunos e professores em suas aprendizagens, e o segundo apresentando 

os Recursos Educacionais Abertos, como uma nova maneira de introduzir vídeos, 

destacando suas vantagens e como podemos trabalhar em conjunto com diversas 

pessoas no mundo, em um sentido colaborativo.  

A terceira seção contempla a análise dos dados, a fim de determinar a 

forma de utilização dos vídeos em sala de aula; assim como, as concepções dos 

professores quanto ao uso do vídeo na escola suas contribuições como instrumento 

pedagógico e análise das estratégias de ensino associadas ao uso deste recurso.  

Para encerrar o trabalho apresentamos as considerações finais, 

retomando o problema de pesquisa e os objetivos, a fim de analisar em que medida 

foram atingidos, destacando as conclusões obtidas.  
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2 TECNOLOGIA E APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

 

Cada vez mais utilizada em todo o mundo, a tecnologia se constituiu em 

uma excelente ferramenta de comunicação para grande parte da população, 

trazendo grandes facilidades ao ser humano, mas atualmente, quando se fala em 

tecnologia, muitas pessoas pensam em máquinas e aparelhos digitalmente 

sofisticados. Ao contrário do que muitos pensam, a tecnologia está presente em 

nosso cotidiano e envolve tudo o que o cérebro humano consegue criar para suprir 

sua necessidade, desde um simples lápis, a um aparelho celular de última geração, 

como afirma Kenski (2007, p. 19)  

As Tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa memória, 
garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam as 
capacidades naturais do ser humano. Somos muito diferentes de 
nossos antepassados e nos acostumamos com alguns confortos 
tecnológicos – água encanada, luz elétrica, fogão, sapato, telefone – 
que nem podemos imaginar como seria viver sem eles. 

O ser humano, na sua história, sempre utilizou a tecnologia. Na era pré-

histórica o homem foi capaz de criar roupas com peles de animais para se manter 

aquecido, e também como instrumentos de caça, podendo assim se alimentar e não 

morrer de fome e nem de frio, para a época isso foi uma grande tecnologia. Com o 

passar dos tempos, o homem conseguiu se aperfeiçoar em suas habilidades e criar 

muitas outras possibilidades que serviram de grande ajuda. Segundo o site: 

gramatica.net.br, palavra tecnologia tem origem do grego TECHNE, que significa 

técnica, junto com LOGOS, que é argumento, razão ou discussão, ou seja, uma 

maneira de alterar o mundo de forma prática é o estudo do ato de transformar, ou 

modificar.  

Tecnologia é quando o homem pesquisa, planeja e cria produtos e serviços, 

que facilitam sua vida, pois tudo resulta de um projeto tecnológico, um exemplo é a 

linguagem, a escrita e sistema de pensamento humano, que segundo Sancho (1998, 

p.23), são “tecnologias simbólicas”, já que é produção exclusiva do ser humano, e 

sempre estará presente na sua existência. Segundo Kenski (2007, p. 21) 

A economia a política e a divisão social do trabalho refletem os usos 
que os homens fazem das tecnologias que estão na base do sistema 
produtivo de diferentes épocas. O homem transita culturalmente 
mediado pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas 
transformam sua maneira de pensar, sentir, agir. 
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A tecnologia modifica o comportamento do ser humano na sociedade em 

que vive, um exemplo é a sociedade atual, onde o homem está cada vez mais 

dependente da tecnologia, principalmente das digitais, que facilitam muito à vida de 

quem as utiliza. 

Com os avanços tecnológicos as coisas se tornaram cada vez mais fáceis, e 

uma tecnologia que vem chamando a atenção de muitas pessoas são as chamadas 

TICs - Tecnologia de Informação e Comunicação, que são usadas como meios de 

comunicação para compartilhar informações, sendo assim, vem suprir as 

necessidades de comunicação entre os seres humanos, que envolve três técnicas, a 

informática, que é o processamento automático de informação de sistema 

computacionais, como a internet; as telecomunicações, que são todas as formas de 

comunicação à distância, como por exemplo, telefonia, rádio, televisão e 

transmissão através de computadores; e as mídias eletrônicas, que são os meios de 

comunicação que necessitam de recursos eletrônicos, como por exemplo: televisão, 

rádio, computador e videogame, são as tecnologias mais presentes em nosso meio 

hoje. 

E por fazer parte de nosso cotidiano, a tecnologia, principalmente as TICs, 

despertam também o interesse dos alunos, pois está ao seu alcance tanto na escola 

quanto em suas casas. Porém sendo usada de forma inapropriada, na escola, só 

como diversão, sem um propósito pedagógico, e sabendo disto o professor não deve 

deixar de lado a utilização dessas tecnologias nas salas de aula. O professor deve 

ser um mediador, ajudando o aluno a utilizar de forma correta para ter um melhor 

desempenho nas aulas, e sempre deve saber o que utilizar da tecnologia na sala de 

aula, pois segundo Kenski (2007, p. 45). “A escolha de determinado tipo de 

tecnologia altera profundamente a natureza do processo educacional e a 

comunicação entre os participantes”. Ao trazer ferramentas tecnológicas para a sala 

de aula, o professor traz inovação na forma de ensinar, fazendo com que o aluno 

aprenda de uma forma diferenciada do que está acostumado, sendo com a ajuda de 

jogos de computador, pela internet ou por meio de filmes etc.  

E já fazendo parte do cotidiano dos alunos, essas ferramentas estão sempre 

ao alcance deles, seja no celular, tablete, computador etc. E ao vivenciar essas 

experiências com tecnologia no cotidiano escolar, esses alunos desenvolvem um 

interesse maior nas aulas, e consequentemente melhoram seu desempenho escolar, 
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aprendendo de forma mais dinâmica, e facilitando a interação entre professor e 

aluno, trabalhando sempre juntos. 

Na educação, se usada de forma adequada, a tecnologia auxilia na 

aprendizagem do aluno, mas não é a solução de todos os problemas educacionais. 

O professor é o mediador para o aluno, ajudando-o a alcançar seus objetivos, 

estabelecendo um relacionamento entre professor e aluno, trazendo técnicas que 

façam com que o aluno participe, interaja mais nas aulas, trazendo ao conhecimento 

um significado para ele. Muitos professores têm receio de utilizarem instrumentos 

tecnológicos, pois não conhecem e não sabem o quanto esses instrumentos podem 

ajudar no processo de ensino, mas segundo Sancho (1998, p. 23)  

 A falta de conhecimento sobre os aspectos sociais, políticos e 
econômicos da tecnologia e o fato de vivermos em sociedade cada 
vez mais dominada pelo “artificial” confronta-nos dia-a-dia com 
inúmeros paradoxos.  

 De certa forma, um professor não pode dizer que nunca utilizou tecnologia 

na sala de aula, pois quando Sancho (1998) fala do paradoxo ela está dizendo que 

um professor sempre utilizou tecnologia em sala, como um giz, uma caneta, a lousa, 

e que também é muito importante conhecer e pesquisar mais sobre tecnologia, e 

assim poder melhorar o sistema educacional.  

O medo de mudar também é um dos problemas atrelados a não utilização 

da tecnologia em sala de aula, mudar não completamente suas aulas, mas aos 

poucos, sempre trazendo experiências novas aos alunos, como diz Freire (1996. p. 

79), “mudar é difícil, mas é possível”, então não é impossível trazer conhecimentos 

novos para a sala de aula, que muitas vezes não faz parte do seu dia a dia, 

principalmente por questões socioeconômicas.  

E se há interessados na utilização de tecnologias na sala de aula, muitos 

deles não estão capacitados ou sentem-se inseguros para utilizar os instrumentos 

tecnológicos, pois infelizmente as licenciaturas, em sua maioria, não oferecem 

disciplinas com foco na tecnologia para esses professores, ou ainda quando as 

escolas têm materiais tecnológicos, mas não disponibilizam, e não procuram 

habilitar seus professores com cursos, para que se tenha pelo menos uma noção de 

tecnologia, seja ela qual for, e isso acaba fazendo com que os materiais fiquem sem 

uso, pois não tem professores qualificados para manusear os  instrumentos 
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tecnológicos disponíveis nas escolas, quando algum educador quer aprender mais 

sobre o assunto, ele mesmo deve ir atrás de algum curso, que lhe seja útil.  

As escolas deveriam procurar oferecer cursos ou oficinas para os 

professores, e também para os alunos, essas práticas não precisam ser só de 

informática, mas também oficinas diferenciadas, do contexto escolar, como por 

exemplo oficinas que ensinem a fazer filmes e vídeos, entre outras, que ajudariam 

na formação dos alunos e na capacitação dos professores, que por sua vez não 

precisariam ficar procurando cursos, e podendo ajudar na aprendizagem dos alunos, 

e inovando em sua prática pedagógica. 

E ainda servindo de grande ajuda aos professores, os mesmos devem 

estar atentos ao uso exagerado de tecnologia pelos alunos, e por eles mesmos, que 

estão ficando cada vez mais acostumados com o seu uso e muitas vezes não 

conseguem sequer ler e compreender um simples texto, ou mesmo um livro. A 

tecnologia deve ser usada de forma correta, para não prejudicar os alunos, como diz 

Kenski, (2007, p. 57) “[...] Cada tecnologia tem a sua especificidade e precisa ser 

compreendida como um componente adequado no processo educativo”.  

A tecnologia é um instrumento de ajuda e não um milagre que resolve os 

problemas em sala de aula, e para isso o professor deve sempre estar atento a 

aprendizagem do aluno, para saber qual é a hora certa de usar um instrumento 

tecnológico, que é muito útil na aprendizagem, mas que sem controle, e sem 

orientação, ela acaba se transformando em um grande problema para a escola. Em 

muitos casos, mesmo os professores utilizando a tecnologia na sala, a utilizam de 

forma inadequada, muitas vezes como “tapa buraco”, para suprir aulas sem 

planejamento, ou seja, como mero passatempo. 

Para que o professor tenha um melhor desempenho em suas aulas, 

utilizando a tecnologia, dependerá muito da maneira como a concebe, como uma 

ferramenta, um mero passatempo, ele poderá não ter um retorno favorável em 

relação à aprendizagem de seus alunos, mas se pensa na tecnologia como um 

instrumento que é de grande ajuda na educação, e facilita muito na aprendizagem 

do aluno, esse professor sempre vai ter ótimos desempenhos com seus alunos, tudo 

depende de como cada professor vê a utilização da tecnologia em sala de aula, e de 

que forma ele irá utilizar essa tecnologia. 

 



18 
 

2.1 VÍDEOS NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

Vídeo é um sistema de geração e reprodução de imagens, as quais podem 

estar acompanhadas de sons, e que se realiza através de uma fita magnética, e por 

ser uma TIC, está muito presente em nossa vida, seja pela televisão, pelos filmes de 

diversos gêneros, ou até mesmo por clipes musicais, entre outros, é a base da 

linguagem audiovisual e este instrumento tecnológico pode ser de grande ajuda na 

educação. 

Ao conversar com muitos professores, a maioria diz “por que introduzir os 

vídeos em suas aulas se já está muito bom sem eles? ” Isto que muitos veem o 

vídeo como forma de lazer, mas o que eles não imaginam é que o vídeo seduz o 

aluno de tal forma que ele fica mais motivado a estudar, traz uma linguagem 

diferente ao ensino, como diz Moran (1995, p. 28): 

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca 
todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele-nos toca e "tocamos" os 
outros, que estão ao nosso alcance, através dos recortes visuais, do close, 
do som estéreo envolvente. (GRIFOS DO AUTOR). 

Por meio dele temos sensações novas, vemos as coisas de uma outra 

forma, estimula todos os sentidos do corpo, a linguagem visual, falada, musical e 

escrita, essas sensações que o aluno tem ao ver um vídeo favorecem muito no 

ensino, e é isso que pode fazer motivar-se a estudar, pois traz uma forma diferente 

de comunicar-se com o cotidiano através das emoções, sentidas ao ver o vídeo. Ele 

sempre traz ao aluno que o assiste uma maneira diferenciada de experimentar 

essas sensações, e sabendo disto, o professor deve verificar a melhor hora de 

utilizar esse recurso, relacionando sempre com seus conteúdos. Ferrés (1996, p. 

16), diz que o vídeo “É um desafio para escola”, pois nem todos os professores o 

utilizam de maneira correta, mesmo sabendo de seus benefícios na educação.  

A insegurança dos professores é um dos grandes, problemas para a 

introdução do vídeo na escola, como diz Ferrés (1996, p. 10): 

 

O homem sempre teve medo da mudança. Neste medo se esconde 
fatores psicológicos relacionados com o sentimento de insegurança. 
Tanto na pratica individual como na social a ordem estabelecida 
confere uma sensação de segurança que quebra quando algum fator 
introduz uma ruptura. 



19 
 

 Insegurança, pois, eles não sabem qual vai ser as reações de seus alunos, 

se vão gostar ou não dos vídeos, essa insegurança faz com que muitos professores 

não utilizem recursos que os ajudam no processo de ensino e aprendizagem, na 

escola. É necessário que esses professores superem suas inseguranças para trazer 

para a sala de aula, recursos que colaborem com a educação de seus alunos. 

Infelizmente hoje a formação desses professores não os dá um preparo para 

utilização de recursos tecnológicos, muitas das vezes são os próprios professores 

que fazem cursos que os auxiliam na utilização desses recursos, mas ainda temos 

professores que não tem nenhum preparo quanto aos recursos tecnológicos.  

A utilização do vídeo como ferramenta didático depende de uma análise, de 

seleção desses vídeos, que atendam aos objetivos da disciplina, que sejam 

coerentes, e também que estejam adequados a idade dos alunos  

O que vemos hoje quando chegamos em algumas escolas são professores 

que desconhecem o uso correto do vídeo na sala de aula, muitos desses 

professores colocam vídeos para passar o tempo, cobrir aulas, ou achar que é só 

passar um vídeo que o aluno já adquiriu os conhecimentos, sem ao menos um 

planejamento, visto mesmo como uma forma de lazer. Ao começar a introduzir 

vídeos na sala de aula, segundo Moran (1995, p. 30), o professor deve iniciar da 

seguinte maneira. 

Começar por vídeos mais simples, mais fáceis e exibir depois vídeos 
mais complexos e difíceis, tanto do ponto de vista temático quanto 
técnico. Pode-se partir de vídeos ligados à televisão, vídeos 
próximos à sensibilidade dos alunos, vídeos mais atraentes, e deixar 
para depois a exibição de vídeos mais artísticos, mais elaborados. 

Iniciar com vídeos fáceis de compreensão, e que fazem parte do cotidiano 

do aluno, faz com que ele desperte sua atenção, desenvolvendo um interesse maior 

com o conteúdo, com as aulas, mexendo com seus sentimentos, trazendo-o para 

mais perto da sala de aula. O vídeo possibilita que o aluno o transforme em um 

instrumento de leitura crítica do mundo, podendo ver que há muitas maneiras de 

aprender. 

Este recurso audiovisual pode ser usado em qualquer idade desde a 

educação infantil até o ensino superior, mas é claro que o professor deve saber qual 

o vídeo indicado e correto com a faixa etária de seus alunos, pois com o vídeo certo 

o professor consegue desenvolver em seus alunos uma aprendizagem diferente.  
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 E não é só colocar um vídeo qualquer ao aluno, o professor precisa 

entender que exibir um vídeo exige uma sequência didática em três partes, iniciando 

com uma breve introdução, sem muitas delongas, durante a exibição do vídeo: 

propor para os alunos uma análise do que eles estão vendo, e por fim propor a eles 

uma discussão, expondo a opinião deles sobre o que foi assistido, variando também 

as formas de organização. 

 Existem muitas outras formas de se utilizar o vídeo na escola, por exemplo, 

os vídeos complementares, exibidos como uma conclusão do conteúdo já ministrado 

aos alunos. Outro exemplo, é o de pedir aos alunos que pesquisem vídeos 

relacionados aos conteúdos, e tragam a escola para que possam ser comentados 

em sala, por exemplos, notícias, documentários, entre outros, fazendo com que o 

aluno tenha uma visão diferente dos conteúdos, pois ele será atuante, de forma 

diferenciada. 

Desenvolver vídeos com os alunos é outra forma de utilização desse recurso 

na escola, mas não no sentido de só fazer por fazer com um tema qualquer, mas em 

elaborar um planejamento para esse vídeo com os alunos, escolher o tema, 

desenvolver uma pesquisa sobre esse tema, podendo estar inserido na disciplina ou 

em projetos extracurriculares desenvolvidos com a escola e com a comunidade de 

modo geral, fazendo com que aproxime os interesses sociais dos alunos aos dos 

meios de comunicação. Além de fazer com que o aluno perceba toda a realidade da 

escola e da comunidade, tanto os problemas quanto as coisas boas que acontecem 

ao seu redor.  Todas essas formas de utilização do vídeo fazem com que o aluno 

tenha a clareza de que há diferentes formas de aprender, e sempre ativo no 

conteúdo. 

Mesmo servindo de grande ajuda, devemos utilizar esse recurso com 

cautela, já que não existe só vídeos, mas outros recursos, englobados ou não ao 

vídeo que facilitam o ensino e a aprendizagem, tanto para o professor, quanto para o 

aluno. 

Entender que outros recursos também facilitam a aprendizagem, fazem com 

que o professor tenha uma melhor compreensão, de que esses novos conceitos 

também ajudam aos alunos, trazendo para eles ideias novas, desenvolvendo 

também a criticidade.  

O vídeo é um recurso que os alunos gostam muito, pois chama a atenção 

deles, este recurso facilita a compreensão dos conteúdos pelos alunos traz a eles 
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uma linguagem visual, e que faz parte de seu cotidiano, e por isso eles gostam de 

sua utilização na sala de aula. 

Sendo o vídeo um recurso presente em nosso dia a dia, os professores 

podem utiliza-lo de uma maneira diferenciada, como um recurso educacional aberto, 

ou REA, trazendo para os alunos novas maneiras de aprender. Mas o que é um 

REA? Como devemos utiliza-lo na escola? Responderemos essas perguntas no 

próximo tópico, onde explicamos como funciona o REA na educação. 

 

2.2 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 

 

Os Recursos Educacionais Abertos iniciaram com as Universidades 

Abertas, o termo REA, foi primeiramente usado em uma conferência da UNESCO 

em Paris, em 2002. 

O termo Open Educational Resources, ou OER, foi criado 
inicialmente no Forum on the Impact of Open CourseWare for Higher 
Education in Developing Countries, evento promovido pela UNESCO 
no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 2002. (SANTOS, 
2013, p. 21) 

Os Recursos Educacionais Abertos, ou REA, são materiais ligados ao 

ensino e a aprendizagem, de qualquer suporte ou mídia, licenciados de maneira 

aberta, podendo ser acessados por diversas pessoas, que segundo o site 

rea.net.br, consiste em quatro permissões aos usuários para acessarem esses 

recursos, Usar, Aprimorar, Recombinar e Distribuir, onde o usuário tem a 

liberdade de usar o recurso original, aprimorar, adaptar e melhorar o REA, 

conforme suas necessidades, recombinar, combinar e fazer misturas de outros 

REAs para uma nova produção e distribuir e compartilhar o REA original e a nova 

versão criada. 

Podemos incluir como REA todo o conteúdo usado para a educação, 

cursos, livros, softwares, artigos de pesquisa, vídeos, áudios, planos de aula, 

jogos, resenhas, trabalhos escolares, entre outros.  

A intenção do REA é que todo o trabalho publicado possa ser utilizado por 

outras pessoas, ampliando o conhecimento para todos, em vista que qualquer 

pessoa em qualquer lugar do mundo pode utilizar o REA. 

Possibilita a aproximação das pessoas pelo conhecimento, e 

desenvolvendo a cooperação entre elas, pois um mesmo trabalho pode fazer com 



22 
 

que vários outros trabalhos sejam desenvolvidos, tudo isso é claro com uma 

licença aberta, pelo autor original. O uso do REA favorece a interação e a 

aprendizagem colaborativa, de acordo com Torres (2004, p. 50) 

 

[...] uma proposta colaborativa caracteriza-se pela: participação 
ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação da 
aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva 
do conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades 
práticas dos alunos, de suas reflexões, de seus debates e 
questionamentos; interatividade entre os diversos atores que 
atuam no processo; estimulação dos processos de expressão e 
comunicação; flexibilização dos papéis no processo das 
comunicações e das relações a fim de permitir a construção 
coletiva do saber; sistematização do planejamento, do 
desenvolvimento e da avaliação das atividades; aceitação das 
diversidades e diferenças entre alunos; desenvolvimento da 
autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem; 
valorização da liberdade com responsabilidade; comprometimento 
com a autoria; valorização do processo e não do produto. 

 

Ao elaborar o REA é necessário escolher uma licença, o ideal é que seja 

menos restritiva, a licença aberta, é quando o autor permite aos usuários, usarem, 

remixarem e compartilharem seu trabalho, não tendo a necessidade de pedirem 

permissão a ele, onde acaba com aquela história de “TODOS OS DIREITOS 

RESERVADOS”, mas podendo ser alguns direitos reservados.  

O copyleft é um exemplo de programa que utiliza a licença livre, pois 

através dele podemos adicionar e transformar informações novas em diversos 

trabalhos, e sempre tendo que passar adiante a mesma licença livre, com a 

liberdade de copiar e modificar novamente. 

Uma dessas licenças mais conhecida é a “creative commons” ou CC, uma 

organização que nasceu nos Estados Unidos, com a intenção de compartilhar 

materiais na internet de forma livre. No Brasil, ela é mantida pela Fundação 

Getúlio Vargas, ela criou uma serie de licenças autorais com várias combinações 

de permissão, onde alguns direitos são reservados. Segundo o site 

br.creativecommons.org, para se ter essas licenças é necessário que o licenciado 

responda algumas perguntas, para que tenha as seguintes combinações e 

permissões, na qual eles chamam de atribuições.  
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Figura 1 -  Atribuição 

CCBY 

 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 

 
 

Esta licença permite que outras pessoas distribuam, mudem, e criem a partir 

de um trabalho, mesmo sendo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido 

crédito pela criação original. 

 

Figura 2 - Atribuição-Compartilha Igual 
CC BY-SA 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 

 

A Atribuição-Compartilhada Igual permite que outras pessoas mudem e 

criem a partir de um trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o 

devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos, e todos os 

trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença. 

 

Figura 3 - Atribuição-Sem Derivações 
CC BY-ND 

 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 
 

Esta terceira atribuição permite a redistribuição, comercial e não comercial, 

desde que o trabalho seja distribuído sem alteração nenhuma e no seu todo, com 

crédito atribuído ao autor original. 
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Figura 4 - Atribuição-Não Comercial  
 CC BY-NC 

 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 
 

Este outro tipo de licença permite que outros mudem, adaptem e criem a 

partir de um trabalho para fins não comerciais, os novos trabalhos necessitam 

atribuir o devido crédito e não podem usar para fins comerciais, os usuários não 

necessitam licenciar os trabalhos derivados com os mesmos termos. 

 

Figura 5 - Atribuição-Não Comercial-Compartilha Igual  

 CC BY-NC-SA 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 
 

Esta licença permite que outras pessoas, remixem, adaptem e criem a partir 

de um trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido 

crédito e que licenciem as novas criações sob os mesmos termos. 

 

Figura 6 - Atribuição-Sem Derivações-Sem Derivados  
 CC BY-NC-ND 

 

 

Fonte: Creative Commons, 2016. 

    
Este sexto tipo de licença permite que outras pessoas façam download dos 

trabalhos e os compartilhem, desde que atribuam crédito ao autor, mas sem que 

possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. 
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Só é considerado um REA materiais com licença aberta, se não tiver licença 

aberta, não é um REA, há muitos materiais na internet disponíveis para download, 

mas não são licenciados, por isso devemos ter muita atenção com esses materiais, 

sempre procurar em uma fonte confiável, para que não ocorra transtornos 

posteriores. 

Por ser um tema pouco divulgado no Brasil, muitos professores têm receio 

de utilizá-lo na sala de aula, mas o que eles não sabem é que os REAs são um 

excelente instrumento de aprendizagem, como postula Vagula (2014, p. 73): 

Para os sujeitos do estudo, o REA pode apresentar uma nova 
possibilidade, já que o professor pode acessar e usar diversos 
materiais selecionados a partir dos objetivos de sua disciplina ou 
com foco interdisciplinar. Conhecendo a realidade dos seus 
alunos, suas expectativas e necessidades, poderá adaptar o 
material, tornando-o mais acessível ao grupo, ou criar novos REAs 
para compartilhar com professares de diversas instituições. 

Proporciona aos alunos e aos professores uma aprendizagem diferenciada, 

pois permite a cooperação entre eles, trabalhando juntos, modificando materiais, 

para que esses novos materiais já modificados sejam compartilhados e utilizados 

por diversas pessoas no mundo todo. Tudo isso traz ao aluno uma nova maneira de 

aprender, utilizando a tecnologia que ele já está acostumado, possibilitando o 

acesso ao conhecimento de todos.  

Poder trabalhar com outras escolas de vários lugares do mundo, é uma 

possibilidade que o REA proporciona para os professores e alunos. Os professores 

poderiam fazer projetos em colaboração com outras escolas, fazendo materiais, 

compartilhando e modificando os mesmos, isso tudo com a colaboração dos seus 

alunos.  

Também é uma aprendizagem colaborativa que dá ao aluno a oportunidade 

de ser autor dos conteúdos estudados por ele, fazendo com que se torne um 

pesquisador, vivenciando o conhecimento produzido, e compartilhando com todos, 

conhecendo por meio do REA até outras culturas. 

Ele traz uma mudança na educação, pois professores e alunos, através do 

REA, tem acesso ao conhecimento produzido por diversas culturas, mudando a 

forma tradicional da educação, levando às aulas uma nova visão do conhecimento. 

O acesso aos recursos educacionais é essencial para o 
desenvolvimento de configurações mais flexíveis de ensino e 
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aprendizado. Recursos educacionais abertos não fazem somente 
parte dessa expansão, mas são verdadeiramente propulsores de 
novas configurações de ensino e aprendizagem. (AMIEL, 2012, p. 
24) 

Trabalhar o vídeo como um REA pode ser uma oportunidade incrível, pois o 

professor junto aos seus alunos é capaz de modificar, ou até fazer vídeos que 

podem ser modificados por diversas outras pessoas no mundo todo, e isso tudo, é 

claro, com uma licença aberta, há diversos sites de vídeos que o aluno pode 

trabalhar o REA, sendo do conteúdo estudado naquele momento, onde o aluno 

consegue complementar o vídeo trazendo outra visão ao conteúdo do vídeo, tendo o 

professor como mediador da aprendizagem do aluno. 

O REA oportuniza o aluno a criar, elaborar o seu próprio vídeo, compartilhar 

com outras pessoas, modificar vídeos de acesso aberto, complementá-lo, isso tudo 

pode ser realizado em grupos, sempre com o auxílio do professor, fazendo com que 

haja uma troca de experiência entre todos. 

Trabalhar com recursos como o vídeo, que auxiliam no ensino e 

aprendizagem, traz aos alunos e professores uma diferenciação na maneira de 

ensinar e aprender. No próximo capitulo analisaremos como os professores e os 

alunos veem o uso do vídeo na escola, e se está sendo usado para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais dinâmica.  
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3 RESULTADOS 

 

Para verificar os resultados obtidos pelo questionário, analisamos as 

questões respondidas pelos alunos e pelos professores separadamente, organizado 

em subtítulos podendo assim apresentar a visão de cada uma delas a respeito do 

uso do vídeo na sala de aula, desta forma foram apresentados no texto o 

posicionamento dos autores que compõem o referencial teórico desta pesquisa. 

Morán (1995), Ferrés (1996), Parra (1977), Arroio e Giordan (2006), Napolitano 

(2009), Mandarino (2002) e Faria (2014). 

 

3.1 ALUNOS 

  

Entregamos aos alunos um questionário com sete questões entre objetivas e 

discursivas. 

Na primeira questão perguntamos se eles gostam ou não que o professor 

trabalhe com vídeos na sala de aula, dos vinte e oito alunos, vinte e seis 

responderam que sim, apenas dois responderam que não. Perguntamos em seguida 

porquê gostam ou não do uso do vídeo durante a aula na sequência do texto, 

apresentamos a análise.  

 

GRÁFICO 1 - Análise dos alunos: Por que gostam do vídeo? 

 
Fonte: A própria autora. (2016) 

42,8%

39,2%

28,5%

7,1%

Por que gostam do video?

Legal, passa o tempo

Não prescisa copiar

Melhor entendimento/
Aprender mais

Outros/ Não
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O vídeo como um recurso audiovisual, desperta no aluno um interesse 

maior, pois chama a atenção, eles gostam da utilização de recursos diferenciados 

nas aulas, mesmo que ainda muitos deles vejam o vídeo como um “tapa-buraco”. 

Morán (1995, p. 29) afirma que é o professor quem deve modificar esse pensamento 

do aluno, fazendo com que o mesmo entenda que o vídeo possibilita uma 

aprendizagem relevante, contribuindo com a sua formação. 

Dos 28 alunos pesquisados, 42,8% disseram que gostam da utilização de 

vídeos em aula porque é legal e passa o tempo da aula, da mesma forma que eles 

gostam do vídeo, veem ainda como uma forma de lazer, e não como um instrumento 

de aprendizagem. 

O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de 
lazer, de entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala 
de aula. Vídeo, na concepção dos alunos, significa descanso e não 
"aula", o que modifica a postura e as expectativas em relação ao seu 
uso. (MORÁN, 1995, p. 27)  

 Outro pensamento dos alunos sobre o qual é possível fazer uma relação 

com o vídeo como forma de lazer, está nos 39,2% dos alunos que responderam 

gostar de vídeo porque não precisam copiar no caderno, no caso a matéria. Esses 

alunos gostam do vídeo, mas não conhecem seu benefício em relação a 

aprendizagem, eles ainda veem só como uma forma de lazer, o professor deve fazer 

com que esse aluno desenvolva uma visão diferenciada do vídeo, tendo ele não só 

como diversão, mas também instrumento de aprendizagem. Percebemos, por meio 

dos relatos, que a cópia é utilizada como recurso para manter a obediência e 

organização em sala de aula. 

Já 28,5% dos alunos, disseram que as aulas com o vídeo possibilitam um 

entendimento e aprendem mais nas aulas, esses alunos reconhecem que o vídeo é 

um grande auxiliador na aprendizagem. Como dizem a seguir: 

 

Eu gosto porque ajuda um pouco na aprendizagem da disciplina 
passando o vídeo. (A9). 
Eu consigo entender melhor a matéria. (A14). 
Porque vendo o vídeo eu aprendo melhor. (A27). 
 

O vídeo pode envolver o aluno, levando-o a compreender tudo o que está 

sendo proposto, sem a necessidade de ficar escrevendo, mexe com os sentidos, 

trazendo uma nova visão da aprendizagem, como diz Ferrés (1996, p. 20) “[...] o 
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vídeo surpreende constantemente com novidades cada vez mais sofisticadas que 

lhe abrem novas perspectivas como meio de expressão audiovisual. ” É por isso que 

muitos alunos gostam que o professor passe um vídeo, pois a compreensão da 

disciplina e a aprendizagem se tornam mais significativa. 

Os 7,1%, “outros”, disseram que não gostam de vídeo por não entenderem o 

conteúdo e preferem que o professor explique a disciplina em vez de passar algum 

vídeo. Eles percebem o recurso como algo muito complexo, de difícil compreensão, 

por muitas vezes os professores passam vídeos aleatórios sem nenhuma 

preparação, ou mesmo introdução, e são por esses motivos que muitos alunos não o 

percebem como fonte de conhecimento. 

Também perguntamos aos participantes com que frequência os professores 

passam vídeos na sala, 82,1% disseram que as vezes algum professor faz uso do 

recurso, já 17,8% disseram que nunca passam vídeos, vemos que não é um hábito 

frequente, mas podemos observar que alguns professores utilizam vídeos em suas 

aulas. Quem são esses professores? Quais as disciplinas que mais fazem o uso do 

vídeo?  

 

GRÁFICO 2 - Análise dos alunos: disciplinas que mais utilizam vídeo. 

 

Fonte: A própria Autora. (2016) 

 

 

Os alunos elencaram sete disciplinas que mais fazem uso de vídeos nas 

aulas, são elas: Ensino Religioso 71,40%, Geografia 64,20%, Ciências 35,10%, 
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Português 32,10%, História 25%, Educação Física 7,10%, Filosofia 3,50%, mas 

ressaltamos que todas as disciplinas e todos os professores podem utilizar o vídeo 

como um recurso pedagógico, mas muitos desses professores têm algum tipo de 

receio de utilizar o recurso em sala, “Os professores sempre se mostram reticentes à 

integração na escola daquelas novidades técnicas que lhes podiam exigir mudanças 

pedagógicas ou supor uma perda de função”. Ferrés, (1996, p. 33), eles devem 

deixar o medo de mudar de lado e experimentar novas ideias, podendo dar ao aluno 

novas experiências com a educação. Essas experiências trazem ao aprendiz 

motivação para a educação, um aluno motivado se desenvolve cada vez mais, e 

consequentemente o ensino e aprendizagem também se enriquecem. 

Complementando a questão anterior, perguntamos sobre quais os tipos de 

vídeos que os professores mais passam na sala, assim foi dada a possibilidade de 

escolherem mais de uma opção. 

 

GRÁFICO 3 - Análise dos alunos: tipos de vídeos. 

 

Fonte: A própria Autora. (2016) 

 

  

Dos vinte e oito alunos entrevistados, 75% responderam documentários, 

60,7% filmes, 25% vídeos da internet, 21,4% programas de TV e 7,1% outros. Há 

muitas possibilidades de vídeos para serem trabalhados na escola, basta o 

professor ver qual é o mais adequado a sua disciplina. 
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Como já disse Morán (1995, p. 28), “O vídeo é sensorial, visual, linguagem 

falada, linguagem musical e escrita. ” Por ele temos sensações de diferentes tipos, 

cada um tem uma reação diferente ao ver um vídeo, algo que nos chama a atenção. 

Ao utilizar este recurso, o professor deve ter em mente qual é sua função na 

educação. 

Aos alunos participantes ainda foram questionados sobre qual a intensão do 

professor ao passar um vídeo. 78,5% responderam que a intensão do professor é de 

ajudar o aluno na compreensão da disciplina, já 17,8% responderam que não sabem 

qual a intenção do professor, e apenas 3,5% respondeu que o professor só passa 

vídeo para passar a hora, pois ele não preparou a aula.  

Tem professores que preparam suas aulas, vão atrás de vídeos que possam 

complementar o conteúdo proposto, eles estão preparados e sabem utilizar esse 

recurso audiovisual, mas há muitos professores em qualquer escola do Brasil, que 

não tem preparo nas suas aulas, pois o que muito vimos é que alguns professores 

passam o vídeo apenas por lazer, e também porque os alunos gostam, e é o que 

acontece em muitas escolas,  “Sob a concepção de método “atrativo”, as escolas 

começaram a utilizar os recursos audiovisuais muito mais numa faixa de atividade 

extraclasse que como parte integrante do currículo.”  (PARRA, 1977, p.36).  

O professor sabendo que o vídeo é um grande “atrativo”, pode planejar 

muito bem suas aulas, para poder utilizar esses recursos que vão fazer uma grande 

diferença na educação. Entretanto, alguns professores sentem-se inseguros em 

relação ao seu uso, é importante nesse caso, o apoio da equipe pedagógica.   

Considerando isto, questionamos aos alunos se os professores fazem algum 

tipo de discussão antes ou depois do vídeo, 50% responderam que de vez em 

quando há uma discussão, 42,8% responderam que sempre há uma discussão e 

apenas 7,1% responderam nunca haver uma discussão, vimos pelas respostas que 

alguns professores fazem algum tipo de introdução e finalização do vídeo, como 

Morán (1995, p. 31 e 32) já postulou, que para se passar um vídeo tem o antes, 

durante e depois, e o professor precisa antes de tudo iniciar com uma breve 

introdução do vídeo, informando seus pontos gerais, como o diretor, atores etc. No 

decorrer da exibição, explicar algumas coisas referentes ao conteúdo se precisar e 

depois que terminar, discutir com os alunos a respeito do que eles acharam e ouvir a 

opinião deles sobre o conteúdo, estabelecendo relações e contextualizando o 

conhecimento. 
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A última pergunta feita aos alunos foi se algum professor dava algum tipo de 

trabalho para eles sobre o vídeo, 67.8% dos alunos responderam que às vezes eles 

dão trabalhos, 25% disseram que sim, 7,1% disseram que não. Podemos observar 

que a maioria dos professores sempre passam trabalhos sobre os vídeos exibidos, 

mas será que esses trabalhos são de grande auxilio ou só servem para saber se o 

aluno realmente assistiu? O professor deve planejar com cautela o trabalho antes de 

solicitar aos alunos, deve estabelecer objetivos para seu uso, para que não sejam só 

perda de tempo, eles devem ser de total entrosamento com o vídeo, podendo assim 

ser um complemento. 

Repetindo o já dito várias vezes, neste trabalho o vídeo é visto como um 

auxiliador da aprendizagem, e os alunos gostam muito do seu uso, mas eles ainda 

veem como um descanso das aulas, o professor deve mudar esse pensamento, 

fazer com que o aluno compreenda que o vídeo não é só lazer, mas um contribuinte 

no processo de ensino e aprendizagem.  

A visão do professor a respeito do vídeo também é muito importante, por 

isso no próximo tópico analisaremos a visão de alguns professores destes mesmos 

alunos, para tentar entender como utilizam e o que acham do vídeo na sala de aula. 

 

3.2 PROFESSORES 

 

Os professores que responderam o questionário são de várias áreas de 

conhecimento, sendo 14,2% de Geografia, 28,5% de História, 28,5% de matemática, 

e 28,5% de Língua Portuguesa. 

Sendo questionados se utilizam ou já utilizaram o vídeo na sala de aula, 

71,4% dos professores disseram que sim, 28,5% disse que às vezes utiliza, e 

ninguém respondeu que não utiliza o vídeo, podemos ver que entre esses 

professores o vídeo é utilizado, mas não sabemos como o fazem, se utilizam como 

um tapa buraco, ou com um instrumento de aprendizagem. 

Atualmente temos diversas fontes que os professores podem retirar o vídeo, 

e pensando nisso, foi pedido aos professores que elencassem quais são as fontes 

nas quais eles retiram este tipo de material, como podemos ver no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 4 - Análise dos professores: fontes que mais utilizam. 

 

Fonte: A própria Autora. (2016) 

 

Analisando o gráfico podemos perceber que 100% dos professores utilizam 

a internet como fonte de pesquisa, o que é fundamental, já que a maioria dos 

recursos disponíveis está na internet, ajudando o professor em suas aulas. Do total, 

42,8% responderam que extraem seus vídeos de programa de TV, nos quais 

também são importantes, pois há várias reportagens que passam em alguns canais 

de TV que auxiliam no entendimento de diversas disciplinas, e muitos alunos não 

assistem, porque não se interessam, ou porque não possuem acesso há alguns 

canais da TV, que geralmente são pagos, mas há também boas reportagens na TV 

aberta, é só o professor saber pesquisar em fontes confiáveis. Dos participantes, 

28,5% disseram que retiram seus vídeos de DVDs, que podemos incluir filmes e 

documentários, não importa o tipo de vídeo ou a fonte na qual o professor o retirou, 

mas sim se o material vai contribuir para a aprendizagem do aluno. 

É de suma importância que os professores verifiquem o conteúdo dos vídeos 

que serão exibidos na sala de aula. Temos hoje um grande problema em relação 

aos vídeos exibidos nas aulas, pois alguns professores selecionam o recurso sem 

ao menos assisti-lo por completo, e ao exibi-los aos alunos, vão percebendo que o 

vídeo não é exatamente o que eles achavam, e a aula acaba ficando sem sentido, 

ou mesmo não estão adequados a faixa etária. Ao serem questionados se verificam 

ou não os conteúdos dos vídeos exibidos em sala, 100% deles disseram que 



34 
 

sempre verificam os vídeos antes de passar nas aulas, o que é muito bom, para a 

compreensão dos alunos. 

 O vídeo tem uma forte influência sobre os alunos, traz na sua essência uma 

motivação, através dos sentidos, contribuindo no ensino e aprendizagem e 

motivando-os. 

Ao questionarmos os professores sobre a reação dos alunos ao ser exibido 

um vídeo, 71,4% disseram que os alunos gostam, 28,5% disseram que alguns 

gostam e outros não, nenhum dos professores disseram que os alunos não gostam 

de assistir vídeos, mas ao fazer essa mesma pergunta aos alunos, alguns 

responderam que não gostam do vídeo na sala de aula,  quando vamos assistir um 

vídeo cada um tem uma reação diferente como diz Napolitano (2009, p. 14- 15) em 

seu livro, e é nessas reações que o professor começa a atuar. 

As primeiras reações da classe podem ser de emoção ou tedio, de 
envolvimento ou displicência. As diferentes expectativas e 
experiências cotidianas dos alunos ao assistirem aos filmes será o 
primeiro passo em relação à atividade “cinema na sala de aula”. A 
partir desta primeira manifestação é preciso que o professor atue 
como mediador, não apenas preparando a classe, antes do filme 
como também propondo desdobramentos articulados a outras 
atividades, fontes e temas.  

Apesar de muitos alunos gostarem das aulas com vídeos, por outros 

motivos, como exposto no tópico anterior, onde grande parte dos alunos 

responderam que só gostam do vídeo porque não precisa copiar a matéria, sabemos 

que sua influência na educação traz aos professores a motivação necessária para 

ajudar o aluno em sua aprendizagem. 

Ao questionarmos os professores se o vídeo traz uma visão diferente do 

conteúdo para o aluno, 85,7% responderam que sim, e 14,2% não responderam à 

questão, percebemos o vídeo como forte influência no conteúdo escolar, 

colaborando no processo de ensino e aprendizagem. 

 [...] a quebra de ritmo provocada pela apresentação de um 
audiovisual é saudável, pois altera a rotina da sala de aula e permite 
diversificar as atividades ali realizadas. Portanto, o produto 
audiovisual pode ser utilizado como motivador da aprendizagem e 

organizador do ensino na sala de aula.  (ARROIO; GIORDAN, 
2006, p. 9) 

O vídeo é uma ferramenta útil, e em relação a educação, é claro que temos 

outros recursos, mas estamos enfatizando aqui é a do vídeo, que pode fazer com 
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que os alunos viagem a outras épocas ou até mesmo a outras dimensões. 

Perguntamos aos professores o porquê o vídeo traz uma visão diferente ao aluno, e 

baseado nas respostas, construímos o seguinte gráfico, para a análise:  

 

GRÁFICO 5 - Análise dos professores: Por que o vídeo traz uma visão diferente. 

 

Fonte: A própria Autora. (2016) 

 

Analisando as respostas dos professores pudemos perceber o quanto eles 

sabem sobre a contribuição do vídeo para o ensino, obtemos variadas opiniões, dos 

sete professores, 28,5% respondeu que o vídeo traz uma visão diferente, pois ele é 

divergente e dinâmico, o que os professores quiseram dizer é que eles saem de sua 

rotina para passar algo diferente, como foi dito por esse professor: 

Pois o vídeo possibilita que os alunos com diferentes habilidades 
cognitivas aprendem o conteúdo, contribui para aqueles que tem 
mais facilidade em aprender ouvindo e também para aqueles com 
mais facilidade visual. A forma de apresentar o conteúdo é mais 
dinâmica. (P2)   

Outros 14,2% dos professores, responderam que o vídeo aproxima o 

conteúdo e dá significado a informação, e outros 14,2% responderam que o recurso 

é mais atraente, enquanto 28,5% não responderam. Podemos observar que os 

professores sabem das vantagens de utilizar o vídeo na sala de aula, mas nem 

todos eles estão tão cientes das vantagens do material, pois muitos ainda têm medo 

de utilizá-lo em suas aulas, e sentem-se inseguros, mas Freire (1996, p. 79), afirma 
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que, “mudar é difícil, mas é possível”, ou seja. Sempre temos a possibilidade de 

melhorar o ensino, e há diversos recursos que nos auxiliam nessa mudança. 

Já sabemos que os professores sabem o quanto o vídeo pode contribuir na 

educação, mas o que eles acham de sua utilização na sala de aula, como um 

instrumento de aprendizagem? 

 

GRÁFICO 6 - Análise dos professores: utilização do vídeo na sala de aula 

 

Fonte: A própria Autora. (2016) 

 

Verificamos que 42,8% desses professores disseram que o vídeo deixa a 

aula mais interessante, outros 42,8% disseram que a utilização da mídia é 

importante e positiva, e 14,2% disse que o recurso é indispensável, todos esses 

professores concordam que o vídeo é um recurso que auxilia no ensino, uns tem 

facilidades de utilizá-lo e outros não, mas todos o veem como um colaborador no 

processo de ensino e aprendizagem. Como disseram alguns professores. 

Acho muito positiva. No entanto deve haver um planejamento das 
atividades. O professor tem que conhecer, o material e mediar a 
observação e analise dos alunos. (P2) 

Eu acho importante. Alguns alunos aprendem só de ouvir outros 
precisam ver como as coisas são, então, em turmas de 30 alunos 
teremos vários tipos de aprendizado, e o vídeo ajuda nisso. (P3) 

Recurso indispensável, porém, ainda não consegui resultados com 
eles produzindo (tentei, mas não virou). (P5) 
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Todos concordam que o vídeo é um recurso essencial na aprendizagem, 

mas existem dificuldades para que o professor utilize a mídia, deve estar preparado, 

como diz Mandarino (2002, p. 2): 

É preciso que o professor entenda as linguagens do cinema, da TV e 
do vídeo e que possa identificar suas potencialidades e 
peculiaridades. O professor precisa estar preparado para utilizar a 
linguagem audiovisual com sensibilidade e senso crítico de forma a 
desenvolver, com seus alunos, uma alfabetização audiovisual.  

Como já dito, o planejamento e a pesquisa são muito importantes para se 

desenvolver uma aula com vídeo, conhecer os alunos também facilita na hora de 

escolher um vídeo para ser exibido, temos muitas opções, mas nem todas são o que 

necessitamos, e por isso são essenciais a pesquisa e o planejamento. Devemos 

saber selecionar vídeos coerentes com o conteúdo e a faixa etária dos alunos, tendo 

em vista atingir os objetivos propostos pelo professor. Contudo, muitos professores 

não exploram adequadamente o vídeo, oferecendo atividades descontextualizadas 

ao aluno e que pouco ampliam o conhecimento. Quando questionados sobre quais 

são os trabalhos que eles fazem com os alunos depois de exibição do vídeo, 42,8% 

responderam que fazem uma discussão, 28,5% disseram que passam questões 

sobre o vídeo, 14,2% fazem uma caracterização do gênero textual, 28,5% disseram 

que passam atividades/resumo/relatórios. O mais importante é que o professor 

tenha clareza em relação ao objetivo que pretende atingir, como diz Faria (2014, p. 

57): 

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de 
aprendizagem para que ocorra a comunidade de alunos e idéias, o 
compartilhamento e a aprendizagem colaborativa para que aconteça 
a apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o 
ideário vygotskyano. O professor, pesquisando junto com os 
educandos, problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual 
os jovens modernos estão mais habituados, surgindo mais facilmente 
a interatividade.  

Mediando e orientando o aluno, o professor tem a possibilidade de atingir 

seus objetivos, pedir aos alunos um trabalhinho qualquer, sem nenhuma discussão 

sobre o vídeo, não acrescentará em nada, é muito importante que o conteúdo 

assistido esteja claro para os alunos, através de discussão e explicação do 

professor, pois assim podemos trabalhar de diversas maneiras o recurso, como por 
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exemplo, o vídeo integrado nos Recursos Educacionais Abertos, o qual já foi 

exposto neste trabalho. Não importa também o tempo de duração do vídeo, 

pergunta na qual foi questionada a eles, onde 57,1% disseram que duram de 6 a 11 

min, 28,5% disseram que duram acima de 12 min, e 14,2% responderam que duram 

até 5 min., o importante é que o conteúdo do vídeo seja claro, e verificado pelo 

professor antes de exibi-lo aos alunos. 

Todas as disciplinas podem utilizar vídeos presentes no nosso cotidiano, 

dependerá do professor utilizá-lo conforme suas necessidades e objetivos em 

atender o ensino e a aprendizagem, os professores sabem que o vídeo é um 

auxiliador, que traz para o aluno uma visão diferente nas aulas, mas como relatado, 

para muitos alunos não é bem assim que acontece nas aulas, alguns professores 

passam vídeos como forma de passar o tempo e por isso não sabemos se os alunos 

estão desenvolvendo a aprendizagem através dos vídeos assistidos na escola. 

Ao fazer uso do vídeo que seja um REA, faz com que alunos e professores 

trabalhem em cooperação entre si ou com diversas pessoas no mundo, pois o REA 

os possibilita a criação, a modificação e o compartilhamento de vídeos. 

Propiciar aos alunos uma aprendizagem diferenciada da qual eles estão 

acostumados, traz uma motivação no ensino e aprendizagem, tanto para os 

professores quanto para os alunos. 

Esta pesquisa nos possibilitou analisar as diferentes visões a respeito do 

vídeo na educação, de como os alunos ainda o veem como lazer e não como forma 

de aprendizagem, e como os professores sabem para que serve, mas muitas das 

vezes não o faz na prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser um tema muito trabalhado pelos educadores em sala de aula, 

tivemos uma dificuldade de desenvolver esta pesquisa, pois a inovação em relação 

as questões metodológicas caminham lentamente, sabemos que a participação, o 

desenvolvimento do senso crítico e a autonomia dos alunos, pode levar a construção 

do conhecimento de forma significativa. Sabemos que o vídeo como recurso 

tecnológico pode fazer uma grande diferença na educação, pois estão presentes em 

nossas vidas, como qualquer outra tecnologia. 

Somos hoje totalmente dependentes da tecnologia, e na escola não é 

diferente, temos muitos alunos “viciados” em qualquer tipo de tecnologia, ao buscar 

qualquer recurso tecnológico, seja ele qual for, vídeos, que sejam REA ou não, o 

professor tem que estar preparado, saber como e quando utilizar qualquer artifício. 

Podemos ver que muitos docentes não estão totalmente capacitados para qualquer 

tipo de tecnologia, isso porque, muitas vezes eles, alguns professores são 

resistentes a mudanças. 

 A insegurança também é um dos sentimentos que podem influenciar o 

professor que não utiliza recursos tecnológicos, ou o vídeo em si, achar que ao 

utilizar qualquer recurso pode não dar certo, mesmo sabendo que isso pode 

melhorar a aprendizagem do aluno, criando um bloqueio a qualquer meio e método 

que o ajuda no ensino e aprendizagem. É essencial que o professor esteja aberto a 

aprender e utilizar qualquer tipo de recurso que auxilia no ensino escolar. 

O presente estudo buscou compreender as possibilidades do uso do vídeo 

como recurso de ensino, analisando o seu uso na instituição investigada. Assim, 

podemos afirmar que a pesquisa contribuiu para a nossa compreensão como os 

alunos e os professores veem o vídeo na escola, e de como podemos usá-lo para 

tornar a formação mais aprimorada. Podemos dizer que o objetivo deste trabalho, foi 

atingindo, pois há muitas maneiras de se utilizar o vídeo em sala de aula, como 

pesquisa, como conclusão de uma aula, entre outras maneiras, e quanto a sua 

utilização na escola, faz com que os alunos aprendam de um modo daquele que 

estão acostumados, pois o vídeo mexe com todos os sentidos, ajudando-os no 

desenvolvimento de suas aprendizagens. 

Respondendo as seguintes perguntas: Quais as concepções de professores 

e alunos sobre o uso pedagógico do vídeo em sala de aula? Podemos dizer que a 
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maior parte dos alunos que responderam as questões ainda veem o vídeo na escola 

como forma de lazer, acham legal que o professor passe vídeos, pois para eles 

significa a “não cópia” do conteúdo, eles não percebem o quanto o recurso colabora 

com sua aprendizagem, mesmo que alguns digam que os ajudam na compreensão 

da disciplina, essa percepção do vídeo como um descanso das aulas deve ser 

mudada, pois uma aula pode sim conter um vídeo e ser bem planejada pelo 

professor. Percebemos que os alunos gostam da mídia na sala, mas ainda como 

forma de lazer, ou mero passatempo.  

Em relação aos professores, descobrimos que todos os que colaboraram 

com a pesquisa, sabem o quanto o vídeo contribui no processo de ensino 

aprendizagem, mas não sabemos se o exposto no questionário é o mesmo feito na 

prática, o que vimos em muitas escolas, ao longo dos anos, são professores 

passando vídeos, seja de qualquer tipo, sem nenhum tipo de planejamento, o 

professor deve ser um mediador na aprendizagem do aluno. Deve-se superar o 

vídeo como um “tapa buraco” das aulas não planejadas, atribuindo mais valor. 

Ambos sabem que o vídeo contribui para uma aula mais dinâmica, mas dos 

dois lados há alguns obstáculos a serem ultrapassados, de um lado temos a visão 

dos alunos do vídeo como “não aula”, e do outro o entendimento dos professores 

que sabem as vantagens que o vídeo traz para a sala de aula, mas muitos o utilizam 

sem aproveitamento amplo de suas possibilidades. 

Existem variadas formas de utilizar o vídeo em sala de aula, uma delas é 

através do REA, um recurso que contribui com a educação por meio da utilização de 

tecnologia e permite que professores e alunos trabalhem em conjunto na 

elaboração, aprimoramento, e compartilhamento, não só de vídeos, mas também 

artigos, jogos, trabalhos escolares, entre outros, permitindo-lhes o trabalho em 

cooperação com outras escolas, podendo ser até de outros países. 

Sendo um recurso muito utilizado nas escolas, concluímos que são várias as 

formas de utilização do vídeo na educação, e alunos e professores necessitam de 

recursos que colaboram com a educação de diversas formas. Há ainda muito que 

buscar sobre o tema, pois as tecnologias sempre estão em transformação e 

sabermos usá-las em favor da educação é essencial, existem muitos recursos, mas 

pouca motivação, os professores estão acomodados com o de sempre, e não veem 

que há inúmeros recursos que os ajudam no ensino e aprendizagem.                            
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APÊNDICE – A – QUESTIONÁRIO PROFESSORES 

 

Prezado(a) participante:  

Sou estudante do curso de graduação em Pedagogia na Universidade 

Estadual de Londrina. Estou desenvolvendo um estudo sobre O Uso do Vídeo como 

instrumento de aprendizagem, com a orientação da profa Dra. Edilaine Vagula, cujo 

objetivo é: compreender as possibilidades do uso do vídeo como recurso de ensino, 

analisando as suas contribuições para a construção do conhecimento escolar 

Solicito sua contribuição quanto ao preenchimento do questionário, sua participação 

é voluntária e sua identidade será mantida em sigilo, assim, serão omitidas todas as 

informações que permitam identificá-lo(a).  

 

Lilian Caroline Machado 

Idade ______________ Sexo_______________ 

Tempo de experiência no magistério _____________ 

Atua no ensino: 

(  ) Fundamental 

(  ) Médio 

(  ) Educação Superior 

(  ) Outro. _________________ 

 

Qual disciplina você ministra? 

R:__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

1- Você utiliza, ou já utilizou vídeos em suas aulas. 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) as vezes 

 

2- Se utiliza, de qual fonte retira esses vídeos. (Pode marcar mais de uma) 

 

(  ) internet. 

(  ) DVDs 
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(  ) Programas de TV 

(  ) Outros: ___________ 

 

3- Você costuma verificar os conteúdos desses vídeos antes de serem 

Trabalhados com seus alunos. 

 

(  ) sempre 

(  ) nunca 

(  ) as vezes  

 

4- Quando utiliza vídeos em sala, qual é a reação dos alunos, em relação ao 

conteúdo, assistido. 

 

(  ) gostam 

(  ) não gostam 

(  ) uns gostam, mas outros não 

(  ) gostam tanto que pedem para que você, passe mais vídeos em suas aulas 

 

5- O vídeo traz uma visão diferente do conteúdo para o aluno? 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) tanto faz 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- O que você acha da utilização do vídeo na sala de aula, como instrumento de 

aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7- Geralmente qual o trabalho que realiza após a utilização do vídeo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8- Qual a duração dos vídeos que costuma exibir? 

 

 

(  ) até 5 min. 

(  )  De 6 a 11min. 

(  ) Acima de 12 min. 
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APÊNDICE- B – QUESTIONÁRIO ALUNOS 

 

              UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

Questionário, para o Trabalho de Conclusão de Curso, de Pedagogia, dá 

aluna: Lilian Caroline Machado, com o tema: O Uso do Vídeo Como Instrumento de 

Aprendizagem. Com a orientação da Prof. Dra. Edilaine Vagula. 

 

 

IDADE: ___________                             ANO: ____________    

 

SEXO: 

(  ) feminino 

(  ) masculino 

 

 

1- Você gosta quando o(a),  professor (a), trabalha com vídeos na aula. 

(  ) sim 

(  ) não 

Porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2- Com que frequência os professores passam vídeos na sua sala. 

(  ) sempre passam vídeos 

(  ) as vezes algum professor passa 

(  ) nunca passam 

 

3- Quais as matérias que mais fazem uso de vídeos na sala de aula. 

R: _____________________________________________________________ 

 

4- E quais são os tipos de vídeos. (Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) filmes 

(  ) vídeos da internet 
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(  ) programas de TV 

(  ) documentários 

(  ) outros:________________ 

 

5- Na sua quando um professor passa algum vídeo qual é a intenção dele. 

(  ) ajudar na compreensão da disciplina  

(  ) só para passar hora, pois ele não preparou a aula 

(  ) não sei 

(  ) outro:__________________ 

 

6- Há alguma discussão com o professor (a), a respeito do conteúdo do vídeo, 
antes o depois dele ser passado na sala de aula. 

(  ) sempre 

(  ) nunca 

(  ) de vez em quando o professor quer discutir sobre o vídeo  

 

7- O professor passa algum tipo de trabalho a respeito de algum vídeo. 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) as vezes  

 


